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 Panelbeskytter  
 og trin til  
 panelbeskytter 
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8612-10013  Mercedes Vito kort model  3721 DKR 500 €
8612-30016  Renault Master lang model    4935 DKR 663 €
8613-00050 Trin 50 cm 848 DKR 114 €
8613-00075 Trin 75 cm 1152 DKR 155 €
8613-00100 Trin 100 cm  1455 DKR 196 €

Alle vore panelbeskyttere er 
varmgalvaniseret og med mindst 
3 beslag, så man kan montere trin 
på dem. Alle panelbeskyttere er 
udviklet til hver enkelt bilmodel, så 
de passer perfekt til din bil. Hvis 
vi ikke har til din bil, så udvikler vi 
den til dig, så du også kan beskyt-
te din bil mod dyre sideskader.  

Vi har også udviklet trin 
til panelbeskytterne, så 
du kan komme sikker ud 
og ind i din bil.
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30-2396-00 Træk
8021-00030 Trin
Samlet pris galvaniseret trin/træk  
Mercedes Sprinter 5319 DKR.   714 €

Unikke 
løsninger   

Unik løsning med 3500 kg. 
anhængertræk hvor trinnet er 
ovenpå trækket, så du ikke har 
problemer med at dreje skarpt 
med traileren. Denne løsning 
kan fås til Mercedes Sprinter 
w906-w907, VW Crafter og Man 
TGE. Anhængertræk fås både 
sort pulverlakeret eller som 
galvaniseret.
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8121-1xxxx Pris for trin og beslag  2882 DKR.   387 €

Modeltilpasset til både biler med og 
uden baksensor. Trin og beslag er 
varm galvaniseret.

 Bagtrin til biler  
 uden  
 anhængertræk 
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Universalt  
trin til flange  
anhængertræk

 8121-00014 

 8121-00009H 

 8121-00007 til biler uden PDC  8121-00014 

 8121-00014 
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8121-00007	 Universal	butterfly	trin	til	biler	uden	baksensor	pris		 1792 DKR.  241 €
8121-00009H-V Universale trin til højre eller venstre side af anhængertræk pris  1164 DKR.  157 €
8121-00011	 Universal	butterfly	trin	til	biler	med	baksensor	pris		 1999 DKR.  269 €
8121-00014 Universale trin med ind-klapbart trin pris   2699 DKR.  363 €

 8121-00011 til biler med PDC 
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8610-XXXXX Truckværn højre og venstre side pris  4761 DKR.  639 €
8611-XXXXX Truckværn bag pris  5479 DKR.  736 €

Beslag kan udvikles til næsten alle biler.

 Truckværn 
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8121-20XXX     Kort sidetrin pris  3130 DKR. 420 €
8121-21XXX      Langt sidetrin pris   5464 DKR. 734 €

Sidetrin til kassevogne, til skydedøre kort 
sidetrin og langt sidetrin til både skydedør  
og fordør.

 Sidetrin 
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8012-00030  3	ton	aftagelig	flangekugle	fra	GDW	  2245 DKR.  302 €
8012-00009  3500 kg kugle 50 mm  D-værdi på 31 til lastbil   1155 DKR. 155 €
8177-00000  Variobloc basis pris  2597 DKR.  348 €
8177-00001  Variobloc skifteplade pris  1911 DKR. 257 €
8092-00003G	 Nedsænker plade pris  436 DKR.  59 €
8092-00004G	 Nedsænker plade pris  461 DKR. 62 €
8092-00005G	 Nedsænker plade pris  485 DKR.  65 €

Aftagelig anhængertræk til varevogne fra GDW og 
Variobloc.
Nedsænker plader 90 mm mellem huller vandret 
og 50 mm lodret, til at hæve og sænke kuglen.
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Alle anhængertræk kan galvaniseres, men det er 
tit en god ide på varevogne, da anhængertrækket 
ofte sider udsat. Man kan derved sikre sig at  
anhængertrækket holder i mange år og ser pænt 
ud i hele bilens levetid.

En god reklameplads, 
der holder i mange år

Alle anhængertræk kan 
galvaniseres

Der kan tilbydes trin 
med logo, en god 
reklameplads, der  
holder i mange år. 
Merpris er kun for 
udvikling af  
skæretegninger til 
laserskærer.

11



Made in 
Denmark

Udvikling af anhængertræk til cykel-
holder, til elbiler og mikro biler og taxa.
Vi kan udvikle til alle biler, der ikke er 
godkendt til at må køre med anhænger.

 Cykelholder til  
 elbiler og mikro 
 biler 
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T60 det nye fremtidige skjulte  
aftagelige anhængertræk fra GDW.

 T60 skjult 
 aftageligt  
 anhængertræk  
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 Ansigterne  
 bag Dansk  
 Anhængertræk  
 GDW 

Dansk Anhængertræk GDW A/S
Gejlhavegård 4 
6000 Kolding
Danmark
Tlf.: +45 7550 0390 
info@da-gdw.dk
www.da-gdw.dk

Kim Holst  
Ekstern sælger   
kh@da-gdw.dk
Mobil +45 2227 0200

Søren Guldbrandt
Tekniker   
sg@da-gdw.dk
Tlf.: +45 7550 0390

Dorthe Rasmussen
Intern Sælger  
ds@da-gdw.dk
Tlf.: +45 7550 0390

Kim Baun Christensen
Bogholderi / intern sælger
kbc@da-gdw.dk
Tlf.: +45 7550 0390
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 Dansk  
 anhængertræks   
 historie 
Henning Baun Christensen startede i 1978 Dansk Anhængertræk, som producerer anhængertræk og tilbehør til 
alle person- og varebiler i Danmark. Vi kunne i 2018 derfor fejre 40-års jubilæum på det danske marked.

Dansk Anhængertræk startede som en lille virksomhed i Kolding, der udover anhængertræk også producerede 
kølekasser til dybfrostvogne. Da vi i 1995 for anden gang voksede ud af lokalerne, flyttede vi til vores nuværende 
adresse på Gejlhavegård 4 i Kolding, hvor den danske del af produktionen også er placeret. Her fremstilles i dag 
anhængertræk og trin, fra rå jernplader til færdige, pulverlakerede og varmgalvaniserede anhængertræk og trin.

I forbindelse med krav om EU-godkendelse af samtlige anhængertræk, indgik vi et samarbejde med den belgiske 
producent af anhængertræk, GDW nv. GDW leverer anhængertræk til lande i Europa og kunne i 2002 fejre deres 
50-års jubilæum som én af de mest betydende leverandører på det europæiske eftermarked for anhængertræk.

Handelsvirksomheden Dansk Anhængertræk GDW A/S blev etableret den 15. april 2001 for at servicere kunderne 
i Skandinavien og Nordtyskland og levere anhængertræk, elsæt og trin til både nye og ældre bilmodeller på 
markedet.

Dansk Anhængertræk GDW A/S råder over et samlet lager på 65.000 anhængertræk, og vores produktkatalog om-
fatter mere end 2.000 forskellige træk og trin, hvortil der tilføjes ca. 60 nye modeller hvert år. Med dette ønsker vi 
at leve op til vores position på markedet som den leverandør, der har det bredeste produktprogram.

Vi har eget udviklingsværksted til at lave special cykeltræk til elbiler, mikrobiler, taxa samt varevognsprodukter, 
der både omfatter anhængertræk, trin og panelbeskytter. Vi laver også mange løsninger til bilforhandlernes 
udstilling, f.eks. special stander i jern med logo.

Udover de mere end 2.000 forskellige træk og trin, som vores produktkatalog omfatter, fremstiller vi også træk 
til specielle biler, såsom oldtimere, biler med lift og autocampere. Vi har bilen stående på vores specialværksted, 
hvor vi bygger trækket direkte på bilen. Træk til disse biler laves ud fra samme princip som vores standardtræk.
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